
BAKAN ELVAN, 15 TEMMUZ VE KALKINMA PANELİ'NDE KONUŞTU:

Darbelerle Türkiye’nin 
önünü kesemezler
“15 Temmuz ve Kalkınma Paneli”nde konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, FETÖ’nün hain darbe girişiminin 
Türkiye’nin güçlendiği bir dönemde gerçekleştiğine dikkati çekerek, “Başaramadılar, bundan sonra da asla 
başaramayacaklar. Onlar şunu gördüler; artık Türkiye’nin darbelerle önünü kesemezler, kesemeyeceksiniz” dedi

ANKARA Valiliği, Ankara Tica
ret Odası (ATO) ve Ankara Kalkınma 
Ajansı iş birliğinde, ATO Meclis Salo- 
nu’nda “15 Temmuz ve Kalkınma 
Paneli” düzenlendi. Panele Kalkınma 
Bakanı Lütfı Elvan, TBMM Anayasa 
Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, 
Vali Ercan Topaca, ATO Başkanı Gürsel 
Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı 
Nurettin özdebir, Ankara Kalkınma 
Ajansı Başkanı Arif Şayık, OSTÎM 
Başkanı Orhan Aydın, milletvekilleri, 
bürokratlar ve rek
törlerin de aralarında 
bulunduğu çok sayıda 
isim katıldı. Kur’an-ı 
Kerim tilaveti ile başla
yan panelde, kısa film 
gösteriminin ardın
dan açılış konuşma
ları yapıldı. Kalkınma 
Bakanı Lütfı Elvan, 
panelde yaptığı konuşmada, Fetul- 
lahçı Terör ö rgü tü ’nün (FETÖ) 15 Tem- 
muz’daki darbe girişiminin Türkiye’nin 
büyüdüğü ve güçlendiği bir dönemde 
gerçekleştiğine dikkati çekerek, “Ne 
yapıp edip Türkiye’nin önünü kesip, 
kendi kararını kendisinin vermediği, 
ekonomik olarak güçsüz bir ülkeyi nasıl 
ve ne şekilde oluşturabiliriz anlayışıyla 
hareket edilmiştir. 15 Temmuz hadisesi 
bundan ibarettir” dedi. Elvan, 15 Tem- 
muz’da Türkiye’nin işgal edilebileceği 
bir ortamın oluşturulmaya çalışıldığını 
dile getirerek, “Başaramadılar, bundan 
sonra da asla başaramayacaklar. Onlar 
şunu gördüler; artık Türkiye’nin darbe
lerle önünü kesemezler, kesemeyecek- 
siniz” diye konuştu.

“EKONOMİ SAĞLAM 
TEMELLER ÜZERİNDE”
Türkiye’nin yoluna emin adımlarla 

devam ettiğini vurgulan Elvan, “Tür
kiye ekonomisi hain darbe girişimine, 
iç ve dış tüm olumsuz propagandalara, 
çıkarılan tüm engellere rağmen hızlı bir 
şekilde toparlanmış ve gücünü herkese 
göstermiştir” diye konuştu. Ekonomi
nin sağlam temeller üzerine oturtuldu
ğunu belirten Elvan, Türkiye’nin bir 
yandan başta FETÖ olmak üzere tüm 
terör örgütleriyle mücadelesine karar
lılıkla devam ederken bir yandan da 
hızla reformları hayata geçireceğini 
kaydetti.
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‘Geleceğe güvenle bakıyoruz’
ANKARA Valisi Ercan Topaca 

da ülkenin 15 Temmuz’dan sonra 
daha da güçlendiğini vurgulayarak 
“Hepimiz bir endişeye kapıldık 
ama bunları bertaraf ettik. 
İçimizdeki hainleri temizlemiş

bir şekilde yolumuza devam 
ediyoruz. Milletimiz, ekonomimiz 
ve demokrasimiz daha da 
güçlenmiştir. Dolayısıyla, geleceğe 
daha güvenle ve daha güzel bir 
şekilde bakıyoruz” dedi.

‘istihdam ve ihracata odaklanacağız’
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel f  

Baran ise konuşmasında, Türkiye'nin 
içinden geçtiği kritik dönemde iş 
dünyasını çok büyük sorumluluklar '
düştüğünü vurguladı. Baran, "Gelecek i 
nesillere güçlü ve müreffeh bir Türkiye 
bırakmak için vazifemizi ifa edeceğiz. j 
Çalışmayı ibadet sayan bir anlayışla, : 
devletimize omuz vereceğiz. Hepimiz 
milli seferberlik ruhuyla, ekonomimizin 
güçlenmesi için elimizden geleni yapacağız" diye ko
nuştu. İş ve yatırım ortamını geliştirmeye, istihdama 
katkı sağlamaya ve ihracatı artırmaya odaklanacakla
rını bildiren Baran, şöyle devam etti: "15 Temmuz'da 
istiklaline ve istikbaline kastedilen Türkiye, her bakım

dan eskisinden çok daha güçlü bir şe- 
“lk a i c* kilde yoluna devam ediyor. Devletimiz 

odc süreci başarılı bir şekilde yönettiği için 
15 Temmuz darbe girişimi, ekonomi- 
mize kalıcı bir hasar vermedi. Türkiye,

> darbe girişiminden hemen sonra hızla
Et, normalleşti. 16 Temmuz sabahından 

itibaren özel sektör ve bankalar ile 
tüm  kamu kurumlan işinin başındaydı. 
Türkiye ekonomisinin, dalgalanmalara, 

krizlere, darbelere karşı dayanıklı olduğu bir kez daha 
görülmüş oldu."

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri A rif Şayık 
da darbe girişiminin Türkiye'nin ekonomik olarak 
güçlendiği bir dönemde yapıldığına işaret etti.


